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Ud af det blå Mary Terhune Hent PDF Hvad vil det sige at være menneske? Består vi udelukkende af de
kemiske stoffer og bioelektriske processer, der udgør vores fysiske krop? Eller er vores essens en usynlig,

spirituel gnist, der kommer fra en ikke-fysisk og højere virkelighed?

Forfatteren Mary Terhune bekendte sig til det første, fysiske verdenssyn, men på grund af en række
usædvanlige og anderledes bevidsthedstilstande, der spontant dukkede op, vågnede hun op til et spirituelt

verdenssyn.

Ud af det blå er en gribende, personlige beretning om hendes livsforvandlende spirituelle oplevelser, og
hvordan de forandrede hendes liv. Midt i en livskrise, hvor hun var følelsesmæssigt og finansielt på
lavpunktet i sit liv, begyndte hun at få visioner af Jesus, der indviede hende i udogmatiske åndelige

sandheder.

Hendes indre transformation ledte bl.a. til at hun begyndte at arbejde som alternativ behandler med
homøopati. Hun har skrevet bogen for at forsikre læserne om, at der er en højere mening med alt her i livet,
og at vi alle er på en spirituel udviklingsvej. Bogen er inspirerende, let læst og fuld af forfatterens dybe

spirituelle indsigter.
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